SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

§1
Podstawa prawna:
1) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017r., poz. 1591).
2) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U z 2017r., poz. 1578 ).
3) rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U z 2015r, poz. 843).
4) art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018,
poz.996).
Rozdział 1
Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
§2
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz
nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych
w rozporządzeniu.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego , w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:
1) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
2) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
6. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści, wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
10. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
11. Osoby wskazane w § 1 ust. 10 składają wniosek w sprawie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły (załącznik nr 1).
Rozdział 2
Formy udzielanej pomocy
§3
1. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych : korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych o charakterze
terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniami oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

4) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjnokompensacyjnych,
logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze
terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Rozdział 3
Działania nauczycieli i specjalistów
§4
1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole :
1) rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów;
2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów w szkole;
4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
3. Nauczyciele i specjaliści w oddziałach przedszkolnych prowadzą obserwację
pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych
i podjecie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie
przedszkolne- obserwację pedagogiczną zakończona analizą i ocena gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole.
4. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I- III szkoły
podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału
ucznia i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień;
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie
bieżącej pracy z uczniami.
5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi
tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
6. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej oceniają
efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających
na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Rozdział 4
Zadania dyrektora
§5
1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności:
1) ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;
2) informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane.
2. Dodatkowo dyrektor szkoły (za zgodą rodziców dziecka) ma możliwość wystąpienia
do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy pogłębionej
i wskazania rozwiązania problemów ucznia jeżeli pomimo udzielanej pomocy
psychologiczno- pedagogicznej nie nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu ucznia.

Rozdział 5
Zadania wychowawcy
§6
Wychowawca w szczególności:

1) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego
nauczania i opiniach poradni;
2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną;
3) przedstawia dyrektorowi szkoły formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne
formy będą realizowane;
4) sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej
klasy po wcześniejszych konsultacjach z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami
i specjalistami (załącznik 3);
5) współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi
nauczycielami, specjalistami;
6) przygotowuje dla dyrektora szkoły pisemną informację do rodziców ucznia
o ustalonych dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą udzielane (załącznik nr 2);
7) podpisany przez dyrektora szkoły dokument (załącznik nr 2) przekazuje rodzicom;
8) po zebraniu informacji od nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem na
zakończenie I półrocza oraz zakończenie roku szkolnego sporządza ocenę
efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 4).

Rozdział 6
Tryb udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
§7
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem.
2. Pracą zespołu koordynuje pedagog szkolny w ścisłej współpracy z wychowawcą.
3. Zespół:
1) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) po
dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we
współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym poradnią specjalistyczną;

2) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej
razy w roku szkolnym. W razie potrzeby dokonuje również modyfikacji
programu.
4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
5. Program opracowuje się w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku
roku szkolnego kształcenie w szkole lub oddziale przedszkolnym;
2) 30 dni od dnia dostarczenia do placówki orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku szkolnym.
7. W spotkaniach mają prawo uczestniczyć rodzice ucznia.
8. O terminie spotkania zespołu dyrektor szkoły zawiadamia rodziców pisemnie nie
później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem.
9. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą inne osoby, w szczególności
lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
10. Rodzice ucznia otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych ocen;
2) programu.

Załączniki:
1. Wniosek o objęcie
z uzasadnieniem.

pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

ucznia

2. Wzór pisma do rodzica ucznia w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

wraz

3. Wzór wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sporządzonego
przez wychowawcę.
4. Wzór oceny efektywności udzielanej
sporządzonego przez wychowawcę.

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

